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HIGHLIGHT NEWS:
IHSG lanjut mencatatkan penguatan ditengah Bursa Saham
Asia yang berakhir pada zona negatif. 
Guncangan politik yang terjadi di AS serta lonjakan kasus baru
virus corona membawa Bursa Saham Asia ke zona negatif. 
Bursa Saham AS berakhir meningkat tipis seiring dengan
harapan stimulus di AS. 
Mata uang utama kembali meneruskan penguatannya
terhadap USD.

FX
Mata uang utama kembali meneruskan penguatannya terhadap USD setelah terkoreksi selama 3 sesi perdagangan
terakhir. GBP menjadi yang terkuat setelah BOE Bailey menolak ide suku bunga negatif di Inggris. GBP menguat
hingga level 1.3668 diikuti oleh AUD di level 0.778 dan EUR di level 1.2210. Hari ini diperkirakan mata uang utama
akan kembali meneruskan momentum penguatannya.
USDIDR diperdagangkan di level 14220-14235 pada pembukaan perdagangan kemarin, dan stabil di level tersebut
dikarenakan permintaan korporasi yang cukup besar hingga penutupan sesi pertama perdagangan. Di sesi setelah
makan siang berangsur turun hingga menembus level 14200 hingga akhirnya di tutup di level 14170-14180.
Pagi ini spot USD/IDR dibuka pada 14125-14135 dengan rentang perdagangan diperkirakan akan berada di 14050-
14150.
GBP Graph 

Pasar Obligasi
Obligasi pemerintah IDR masih terus mengalami aksi jual setelah imbal hasil UST bergerak naik ke level 1.15%,
namun untuk seri 10 tahun support terlihat di imbal hasil 6.20%. kondisi ini terlihat dimanfaatkan institusi keuangan
untuk membeli guna pemenuhan penempatan dana kelolaannya. FR65 dan FR88 terlihat memiliki performa yang
lebih baik di banding seri-seri lainnya dikarenakan permintaan dari sektor ritel. Secara umum imbal hasil naik 1-3bps.

Pasar Saham
Pada penutupan perdagangan selasa (13/01), IHSG lanjut mencatatkan penguatan sebesar +0.199% dan berakhir
pada level 6,395.669. Empat (4) dari sembilan (9) sektor yang diperdagangkan berakhir pada zona positif, dipimpin
dengan penguatan di sektor properti sehesar +1.59%, sektor finansial mencatatkan kenaikan sebesar +1.01% dan
sektor pertambangan meningkat sebanyak +0.63%. Sisa lima (5) sektor lainnya berakhir pada zona negatif, sektor
pertanian mencatatkan penurunan sebesar -2.10%, sektor infrastruktur melemah sebanyak -1.27% dan sektor
perdagangan mengalami penurunan sebesar -0.57%. Investor Asing lanjut mencatatkan aksi pembelian bersih
sebesar Rp. 995.14 Miliar.
Pasar saham Asia kembali rehat dari zona penguatan pada perdagangan hari Selasa (12/1) karena guncangan politik
yang terjadi di USA serta lonjakan kasus corona mengantarkan jeda meskipun aksi jual surat utang pemerintah USA 
meluas. Aksi jual ini meluas karena para investor memperhitungkan anggaran belanja pemerintah USA besar-
besaran. Ketidakpastian politik sedikit melemahkan suasana ketika Partai Demokrat memperkenalkan resolusi untuk
mendakwa Presiden Donald Trump menghasut pemberontakan menyusul serangan kekerasan di Capital pekan lalu. 
Bursa ekuitas Wall Street berakhir sedikit di atas garis datar, Selasa, karena pedagang mempertimbangkan imbal
hasil yang lebih tinggi, kemungkinan stimulus dan gejolak politik di Washington.

Imbal Hasil Obligasi Pemerintah (%)

11-Jan 12-Jan %Change

Indonesia IDR 10yr 6.20 6.25 0.81 

Indonesia USD 10yr 1.95 2.03 3.94 

US Treasury 10yr 1.15 1.13 (1.48)

Suku Bunga Bank Central Inflasi (yoy)* Inflasi (mom)*

BI 7-Day RRR 3.75 1.68 0.45

FED RATE 3.75 1.68 0.45

Rate Pasar Uang

JIBOR (%) LIBOR (%)

1 Wk 3.7500 0.0989

1 Mth 3.8000 0.1260

3 Mth 4.0523 0.2245

6 Mth 4.2539 0.2503

1 Yr 4.4539 0.3269

Bursa Saham Dunia

11-Jan 12-Jan %Change

IHSG 6,382.94 6,395.67 0.20 

LQ 45 1,001.02 996.44 (0.46)

S&P 500 (US) 3,799.61 3,801.19 0.04 

Dow Jones (US) 31,008.69 31,068.69 0.19 

Hang Seng (HK) 27,908.22 28,276.75 1.32 

Shanghai Comp (CN) 3,531.50 3,608.34 2.18 

Nikkei 225 (JP) - 28,164.34 -

DAX (DE) 13,936.66 13,925.06 (0.08)

FTSE 100 (UK) 6,798.48 6,754.11 (0.65)

Cross Currencies

12-Jan 13-Jan % Change

USD/IDR 14,240 14,135 (0.74)

EUR/IDR 17,298 17,264 (0.20)

JPY/IDR 136.60 136.46 (0.10)

GBP/IDR 19,253 19,335 0.42 

CHF/IDR 15,983 15,956 (0.17)

AUD/IDR 10,967 10,977 0.09 

NZD/IDR 10,206 10,214 0.08 

CAD/IDR 11,141 11,121 (0.18)

HKD/IDR 1,836 1,823 (0.73)

SGD/IDR 10,702 10,688 (0.13)

Major Currencies

12-Jan 13-Jan % Change

EUR/USD 1.2147 1.2214 0.55 

USD/JPY 104.26 103.59 (0.64)

GBP/USD 1.3521 1.3679 1.17 

USD/CHF 0.8910 0.8859 (0.57)

AUD/USD 0.7702 0.7766 0.82 

NZD/USD 0.7167 0.7226 0.82 

USD/CAD 1.2780 1.2711 (0.54)

USD/HKD 7.7547 7.7544 (0.00)

USD/SGD 1.3306 1.3225 (0.61)

“Disclaimer: Informasi yang terkandung dalam laporan ini diambil dari sumber sebagaimana tercantum dibawah ini. Namun, PT Bank Danamon Indonesia Tbk beserta seluruh staff, karyawan, agen
maupun afiliasinya tidak menjamin baik tersurat maupun tersirat tentang keakuratan dan kebenaran dari seluruh informasi dan atau data dalam laporan ini. PT Bank Danamon Indonesia Tbk beserta
seluruh staff, karyawan, agen maupun afiliasinya tidak bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung atas kerugian konsekuensial, kehilangan keuntungan atau ganti rugi yang
mungkin timbul atas segala konsekuensi hukum dan atau keuangan terkait dengan keakuratan, kelengkapan, kesalahan, kelalaian dan ketepatan dari informasi, data dan opini yang terkandung dalam
laporan ini termasuk di mana kerugian tersebut, kehilangan keuntungan atau kerusakan diduga muncul karena isi laporan atau komunikasi semacam itu dianggap bersifat memfitnah. Perubahan
terhadap informasi, data dan atau opini yang terkandung pada laporan ini bisa berubah setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Tidak ada bagian dari laporan ini yang bisa dianggap dan atau
untuk ditafsirkan sebagai rekomendasi, penawaran, permintaan, ajakan, saran atau promosi yang dilakukan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk untuk melakukan transaksi investasi atau instrumen
keuangan baik yang dirujuk di sini atau sebaliknya. Laporan ini bersifat umum dan hanya dipersiapkan untuk tujuan informasi saja. Investor disarankan agar meminta saran profesional dari penasihat
keuangan dan penasehat hukum sebelum melakukan investasi. Terkait perlindungan hak cipta, Laporan ini hanya ditujukan untuk digunakan oleh penerima saja dan tidak dapat diproduksi ulang,
didistribusikan atau diterbitkan untuk tujuan apa pun tanpa sebelumnya mendapat persetujuan dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk tidak bertanggung jawab atas
tindakan pihak ketiga dalam hal ini.”
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Kurs USD/IDR | 14,135 | Kurs EUR/USD | 1.2214 |
IHSG per 12 JAN 2021| 6,395.67 |
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